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A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
2010 évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Időpont : 2011-05-29 -11.00.
Helyszín : Debrecen Somlyai u. 10. Platán hotel, tanácskozó terem.
Halasi Mihály Elnök köszönti a tagklubok megjelent képviselőit, megállapítja, hogy az
eredetileg kitűzött időpontban: 10.00-kor a közgyűlés nem volt határozatképes, így a
meghívóban közöltek szerint, az alapszabálynak megfelelően 11.00-kor megismételt
közgyűlésre kerül sor, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes lesz.
Halasi Mihály Elnök 11.00- kor köszönti a megjelenteket, a megismételt közgyűlés
megkezdi munkáját. Jelenléti ív : 1. számú melléklet.
Levezető elnöknek önmagát javasolja, jegyzőkönyv vezetésre Toók László urat kéri fel,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Korondán Attila és Pető László urakat javasolja, a
közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással ( 14 fő ) az előterjesztett javaslatot
elfogadták.
A levezető elnök a napirendre tesz javaslatot, az eredetileg közzétett formában. A
jelenlévők az előterjesztett napirendet , egyhangú szavazással elfogadták az alábbiak
szerint:
1. Beszámoló az Elnökség 2010 évi munkájáról.
2. Beszámoló a Szövetség pénzügyi helyzetéről, költségvetés elfogadása.
3. Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. Közhasznúsági jelentés elfogadása.
5. 2012 évi sörétes VB.
6. Aktuális kérdések.
Az 1. napirendi pont szerinti beszámolót Halasi Mihály Elnök ismertette (2. számú
melléklet), amelyhez az alábbi hozzászólások érkeztek:
Toók László: A sziluett szakág versenyrendszerében a versenyek látogatottsága nem éri
el a kívánatos szintet, pedig a MDLSZ vezetése több klub kérésére beillesztette a
versenyrendszerbe az 50 m-es lő távot, remélve az indulók létszámának növekedését. A
kívánt fellendülés nem következett be, sajnálatos módon sokan csak a fórumon
lelkesednek, de a gyakorlatban már nem történik meg a beígért változás. Változatlanul a
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klubok vezetésén múlik az előre lépés lehetősége, a Szövetség vezetése minden
vállalható módosítást, kezdeményezést támogat ezután is.
Pető László: Az elhangzott kritikákat megfontolva tovább kell lépni és a versenyek
színesebbé, vonzóbbá tételével törekedni kell a nagyobb versenyzői létszámok
elérésére.
Ezt követően az Elnökség 2010. évi munkájáról szóló beszámolót a jelenlévők egyhangú
szavazással elfogadták.
.
2. Napirendi pont: a 2010 évi pénzügyi beszámolót Halasi Mihály Elnök ismertette ( 3.
számú melléklet ). A témához az alábbi hozzászólások érkeztek :
Vincze Zoltán: A beszámolóban elhangzottakat alapvetően elfogadja, de kevesli a 2011
évre előirányzott bevétel növekedést, véleménye szerint nagyobb volumenű bevétel
növekedést kellene előirányozni, ezáltal a kontinens versenyeken induló versenyzők
részére jelentősebb támogatást lehetne biztosítani.
Halasi Mihály: A 2011- évi költségvetés tervezése során a visszafogottságot helyeztük
előtérbe. A versenyzők és az OB – k támogatása közvetlenül nem függ össze a bevétel
terv szerinti alakulásával. A MDLSZ alapvetően közhasznú szervezet, működése nem
profit orientációjú, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az elérendő célok
megvalósításához az anyagi források biztosításának bővítése a pályázati lehetőségek
kihasználásával, támogatók bevonásával történik.
Zakupszky Gábor: A külföldi versenyekre kiutazó versenyzők támogatási rendszere a
kezdetek óta sokat változott, a jelenlegi rendszer szerint minden versenyző egyenlő
mértékű támogatásban részesül: formaruházat, felszerelés, lőszer stb.
Vincze Zoltán : A kontinens versenyekre a slotok elosztásának rendszerét át kellene
gondolni, lehetne más elvek szerint meghatározni ki kaphat slotot.
Zakupszky Gábor: Korábbi években általában kellő mennyiségű slot állt rendelkezésre,
egyedül 2004-ben volt jelentős túljelentkezés, amikor válogató versenyeket kellett
rendezni. Az idei pisztoly VB-re még két jelentkező várólistán van.
Halasi Mihály: A hét folyamán a RUAG vezérigazgatójával folytattunk megbeszélést a
2011. évi pisztoly VB-re kiutazó magyar csapat támogatásának kérdéséről. A
megbeszélés kiterjedt a slotokra is, bírjuk a Károlyi úr ígéretét, amely szerint megpróbál
még 2 slotot intézni a magyar versenyzők részére.
Ezt követően a pénzügyi beszámolót jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.
3. Napirendi pont : A Felügyelő Bizottság beszámolója..
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A Felügyelő Bizottság Elnöke beszámolóját írásban küldte meg – 4. sz. mellékletamelyet Halasi Mihály Elnök olvasott fel a közgyűlés résztvevői számára.
Jelenlévők a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangú szavazással elfogadták.
4. Napirendi pont: A közhasznúsági jelentés elfogadása.
A közhasznúsági jelentést -5 sz. melléklet - Halasi Mihály Elnök ismertette, amelyet
jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.
5. Napirendi pont: A 2012 évi Sörétes puska VB.
Halasi Mihály Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VB előkészületi munkálatai
megkezdődtek. A VB helyszínének kiválasztása megtörtént, a lőtér a verseny
időtartamára rendelkezésre áll. A feltételek bérleti szerződésben kerültek rögzítésre. A
verseny résztvevőinek elszállásolására az előzetes tárgyalások lefolytatása megtörtént,
de a verseny megrendezéséről kötendő szerződés aláírásáig semmilyen konkrét
kötelezettség vállalására nem törekszünk. A szerződés jóváhagyására az IPSC
közgyűlésén kerül sor szeptemberben Rodoszon. A verseny megfelelő színvonalú
megrendezéséhez a lőtér átalakítása szükséges, amelynek komoly anyagi vonzata van.
A terepmunkák elvégzésére sikerült 1,5 MFt támogatást realizálni, de még további
támogatás szükséges. A szükséges bírói létszám biztosítása céljából a korábban
megtartott IROA level-I
szeminárium certifikátok ügyintézése megtörtént, a
dokumentumok érkezése napokon belül várható. A versenypályák megtervezésére ,
kivitelezésére, működtetésére, bontására előzetes megállapodás történt.
Szalai László : A versenypályák kivitelezésére történt előzetes megállapodást át kell
gondolni és az egész verseny megrendezésének összes költségéről előzetes költség
tervet kell készíteni, amelyet az Elnökség megvitat, majd ezt követően az elfogadott terv
alapján lehet a kivitelezést lebonyolítani.
Zakupszky Gábor: A Sörétes VB megrendezéséhez minél jelentősebb létszámú hazai
bírói állományt kell mozgósítani és igénybe venni a költségek ésszerű szinten tartása
céljából. Újabb IROA képzést kell elindítani, amelynek szervezését mielőbb meg kell
kezdeni.
Toók László: A VB szerződésének aláírására illene az Elnöknek kiutazni, egy ilyen súlyú
sportrendezvény megrendezésére még nem volt példa Magyarországon.
Szalai László: A költség terv elkészítésére egy munka bizottságot kell alakítani, amelynek
vezetője Puskás Géza legyen. A szerződés aláírásával kapcsolatos kiutazás ügyében a
későbbiekben döntsön az Elnökség.,
Halasi Mihály : Az elhangzottakat összegezve , határozati javaslatként terjesztem a
közgyűlés elé az alábbiakat: a 2012 évi Shotgun VB megrendezése költség tervezetének
elkészítésével megbízzuk Puskás Géza urat, a költség tervezetet 2011. Június 10-ig
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szíveskedjen az Elnök részére átadni, amit az Elnök haladéktalanul az Elnökség elé tár
megvitatás és állásfoglalás kialakítása céljából.
Jelenlévők a határozati javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.
6. Napirendi pont: Aktuális kérdések.
Kovács Attila: Felveti azt a problémát, hogy a versenynaptárban kellő időben elhelyezett
versenyére egy jóval későbbi időpontban további 2 versenyt is rászerveztek. Kéri a
jelenlévők segítségét abban, hogy hathatós intézkedéssel, Illetve megfelelő
szabályozással a hasonló jelenség megismétlődése meggátolható legyen.
Halasi Mihály : A MDLSZ honlap fórumán már korábban felvetettem ezt a kérdést, a
versenyek rendezőinek józan belátására apellálva.
Toók László: Véleményem szerint egyeztetni kellene a rendező klubok vezetői között.
Szalai László: Szerintem is az egyeztetés lehet a megoldás, a hozzám kerülő időpont
legyen már leegyeztetve, hogy a honlapra a végleges változat kerülhessen fel.
Toók László: Vállalom, hogy a hozzám érkezező verseny rendezési igényeket minden
esetben saját magam ellenőrzöm és csak ezt követően továbbítom Alelnök úr felé a
honlapra történő felrögzítésre.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály Elnök az ülést 13.45-kor bezárta.

k.m.f.

Halasi Mihály levezető elnök

Korondán Attila jegyzőkönyv hitelesítő

Toók László jegyzőkönyv vezető

Pető László jegyzőkönyv hitelesítő
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